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ينفعه ما من يذكر اهللا يسبح ثالث مرات لكان يسبح مرة واحدة وللمرآة يسبح ثالثا نقول التسبيح الثالث هذا  
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر  ((منه ال يكفي أن نقول أيضا أنه بطل العلم بل يأمث على ذلك لقوله تعاىل 

فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما  )) يماما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باهللا فقد افترى إثما عظ
   .يغفر إال بتوبة نعم

   ما يفرق بني اإلخالص وعدمه:  الطالب
   اإلخالص يعين:  الشيخ

  :اه نعم الطالب
يفرق ما دام مل يصل إىل حد األكرب فهو أصغر لكنه يفرق بينهم من جهة اإلصرار فاإلصرار عليه  ما الالشيخ :

  دون أخرى .يكون أعظم من فعله مرة 
   ....:الطالب 

: يعين إذا طرأ الرياء يف أثناء العبادة فإنه إن كافحه ودافعه ما ضره وإن اسرتسل معه واطمئن إليه فإنه  الشيخ
يضره مث هل يكون حمبطا للعبادة وال غري حمبط ؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أراد أن يتصدق بصاعني فأخرج 

ثاين برياء فإن البطالن خيتص مبا حصل به الرياء فقط ألن األول صار صحيحا وإن  صاعا بدون رياء مث أخرج ال
تتجزأ كما يف الصالة فإن من أهل العلم من يرى أنه تبطل الصالة ألنه طرأ عليه الرياء وهي ال  ما كان بالعكس

هللا عز وجل فال  الصتتجزأ فال ميكن أن يصح أوهلا دون آخرها ومنهم من يقول ال تبطل ألن أصل هذا العمل خا
عليه  إبراهيم) ويروى أن (( فهم في روضة يحبرون )ومن فوائد اآلية أن اجلنة روضة لقوله  مث قال يبطله الرياء 

( أقرأ أمتك مني السالم وأخبرهم أن الجنة قيعان (الصالة والسالم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة عرج به 

ومن فوائدها أيضا أن هذه اجلنة مملوءة  ) وال إله إال اهللا واهللا أكبر )وأن غراسها سبحان اهللا والحمد هللا

  ) ألن احلبور معناه التنعم والسرور الذي ال شيء فوقه .ي روضة يحبرون )ف(( فهم بالسرور لقوله 
   .ون هذه الفعل بتاعها حرب وال أيش: حيرب  الطالب
هذه غري مضافة مبين للمجهول املاضي حرب أي نعم  ال حيربون حرب هذه فعل مضارع مبين للمجهول:  الشيخ

مبين للمجهول واملاضي منه إذا كان يف الفعل الظاهر منه أنه بالكسر حرب خصوصا إذا قلنا أن معناه سر فتكون 

) إىل (( وأما الذين كفروا ...)ومن فوائد اآلية أيضا  ) (( فهم في روضة يحبرون )مثل فرح يفرح حرب حيرب قال 
تكذيب ألن العكس يقتضي املغايرة كفروا وكذبوا ألن الكفر ينقسم إىل من ال أعم من فوائدها أن الكفرفآخره 

اهللا  لهذا كان أعم من التكذيب ومن فوائد اآلية أن الكتب املنزلة من آياتفقسمني إما جحد وإما استكبار 

) (( ولقاء اآلخرة )ث ألن منكره كافر لقوله وكذبوا بآياتنا ومن فوائدها إثبات البع وسبق لنا قبل قليل وجه كوا
ن هؤالء املكذبني ومن فوائد اآلية أقات ويالقون اهللا سبحانه وتعاىل هذا اللقاء العظيم الذي يتالقى فيه كل املخلو 

(( يوم ) وهو كقوله تعاىل (( فأولئك في العذاب محضرون )إىل العذاب قسرا وقهرا لقوله  الكافرين حيضرون
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) (( هذه النار التي كنتم بها تكذبون )بعنف وشدة والعياذ باهللا  ين يدفعون) يعنار جهنم دعا ) يدعون إلى
ومعلوم أم لو رجع األمر الختيارهم يدخلوا وال ال ؟ما يدخلوا لكنهم يدفعون بعنف وشدة حىت يدخلوها 

   .) إىل آخره نعم(( فسبحان اهللا حين تمسون وحين تصبحون ....)وقال 
  هل تدل على التفرق إىل هذه الطريقني ...بالنسبة : طالبال 

: أي نعم مبعىن هذا صحيح من مل يبلغ البلوغ ومن مل تبلغه الدعوة أيضا إن كان من تويف قبل البلوغ من  الشيخ
فإنه الكفار وهو مل مييز  وأما من تويف قبل البلوغ وهو من أوالد املؤمنني فهو مؤمن طبعا ألبويه أو املؤمن منهم

  مث تكون النتيجة إما إىل اجلنة وإما إىل النار . اهللا عز وجل كما يشاءيوم القيامة  ينكح نه بأ  أصح األقوال فيه
  التمييز أم البلوغ ...: الطالب
  .... ال التمييز : الشيخ

   بالنسبة لألوالد املسلمني مثال مطلقا أم: الطالب
  :إيه نعم مطلقا تبع ألبائهم لشيخ ا
  لكن ال يشهد هلم باجلنة : لطالبا

اجلنة وأما التعيني  يفنشهد لكل مؤمن بأنه ال ال شك كما ال يشهد ألبائهم لكن يشهد بالعموم واجلنس : الشيخ
   .فيحتاج إىل نص

  اإلمتحان ياشيخ ورد فيه نص وال إيش : الطالب
  ورد فيه آثار أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة . إيه: الشيخ

  ....: الطالب
يعين اآلن اآليات اليت جاءت  ))(( وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون : أما تعلم أن اهللا يقول  لشيخا

  غري واضحة ؟ واضحة ومع ذلك كفروا .كلها ا الرسل واضحة وال  
   أن اهللا سبحانه وتعاىل ميتحنهم:  الطالب
خرى وهلذا اهللا أعلم مبا ال ؟ قد ميتحن يف أمور أ : وقد ال ميتحنوا بأن يقال وهل تصدق ذا اليوم وال الشيخ

  .ه قد ميتحنه بأمر ميكن أن يقع فيه اشتباه ميتحنه في
  أو لعله خيفى عنه ...: الطالب 

هذا املعىن منهم يف حديثني هم منهم قالوا منهم يف أحكام الدنيا فولد  ال ما هو صحيح والصحيح:  الشيخ
أنه كافر فال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني لكن يف املشرك اللي أبواه كافران حيكم ب

   .( اهللا أعلم بما كانوا عاملين )اآلخرة يكون اجلواب الثاين حني قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة 
  .....: الطالب
    أعطنا حديث يفيد املعىن ال أعرف هذا: الشيخ

  :.... الطالب
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احلمد مجله مكونة من مبتدأ وخرب واخلرب مقدم إلفادة احلصر فله وحده احلمد ومحد اهللا تعاىل وقوله له : الشيخ
يف قوله احلمد  " ال" واالختصاص وقوله  لالستحقاقخيتص بأنه محد يستحقه احملمود وهلذا نقول إن الالم هنا 

سبحانه وتعاىل حممود على كل حال هذه للعموم يعني مجيع احملامد هللا سبحانه وتعاىل يف السموات واألرض وهو 
إذا أصابه ما يسره قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا كان األمر على  النيب صلى اهللا عليه وسلموكان 

خالف ذلك قال احلمد هللا على كل حال وأما ما يقوله بعض العامة احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه 
نبغي التعبري ذا الشيء ألنه فيه شيء من العتب على اهللا عز وجل يف قوله الذي ال وإن كان حقا فال ي فهذا

(( وله وقوله  ( الحمد هللا على كل حال ) النيب صلى اهللا عليه وسلمحيمد على مكروه سواه وإمنا يقال كما قال 

 اآلية له احلمد يعين ) يقول املؤلف أي حيمده أهلهما هذا ال شك أنه داخل يفالحمد في السماوات واألرض )
إنه مستحق احلمد عليه سواء أنه حيمد ولكن ينبغي أن يقال مبا هو أعم أي أن ما خلقه يف السماوات واألرض ف

مل حيمد فكل ما يف السموات واألرض فإنه شيء حيمد اهللا عليه أما يف أمور اخلري فالحظ وأما يف أمور  محد أم
( والشر  النيب صلى اهللا عليه وسلمبشر بل قال لفعل اهللا وإجياده له ليس  لنسبةالشر فيظهر لذلك يف أن الشر با

سوفات يف واجلهل واالقتتال بني الناس واخل فال ينسب إليه الشر مثال ذلك اجلدب واملرض والفقر ليس إليك )
كمة فحينئذ األرض هذه كلها بالنسبة لإلنسان شر  لكنها بالنسبة لقضاء اهللا خري ألن اهللا ما قضاها إال حل

 احلسن بن علييكون حممود عليها وال ال ؟ يكون حممود عليها والشر يف املقضي ال يف القضاء وهلذا يف حديث 
شر الذي قضيت فأضاف الشر إىل املقضي ال إىل القضاء مث اعلم أيضا أن  ( وقني شر ما قضيت )قال 

ر من وجه خري من وجه آخر أو شر يف حمل املقضي ليس شرا حمضا حىت املقضي نفسه ليس شرا حمضا بل هو ش
(( ليذيقهم بعض الذي خري يف حمل آخر مثال الفساد يف الرب والبحر شر لكنه خري من جهة عاقبته ألن اهللا قال 

) إذن هذا خري نعم كذلك أيضا قد يكون شرا يف مكان لكنه خري يف مكان آخر إهالك عملوا لعلهم يرجعون )
شر بالنسبة هلم وهلكوا وال رجعوا وال استفادوا لكن بالنسبة لغريهم ممن يعترب حباهلم خري األمم السابقني بذنوم 

 فيكون هذا شرا يف حمله خريا يف حمل آخر واملهم أن قضاء اهللا نفسه ليس فيه شر أبدا بل هو خري ولذلك قال 
ومع ذلك فإننا نقول مع  ) يف مجيع األحوال املقضي يكون فيه الشر(( وله الحمد في السماوات واألرض )

ت ليس شرا حمضا ال خري فيه أبدا قول أيضا أن هذا الشر يف املفعوالال يف الفعل ن تاملفعوالإثباتنا أن الشر يف 
ظهر الفساد في البر والبحر بما   ((أنتم معنا ؟ بل قد يكون شرا من وجه وخريا من وجه يف نفس احملل كقوله 

را يف حمله خريا يف حمل آخر وقد يكون ش ))  لذي عملوا لعلهم يرجعونكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ا
  ؟ شرا يف حمله ما فيه خري يف حمله لكنه يف حمل آخر خري .يا رشيديش مثل إ

  ....: الطالب
  .: ولغريهم ممن يعترب م خري وقوله سبحانه وتعاىل  الشيخ
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ا حمل نفوذ فعله السماوات واألرض فإن الذي م) خصهما بالذكر أل(( وله الحمد في السماوات واألرض )
واجلن وغريها كلها حتمد اهللا وكلها حمل محده فإذا قال قائل هل الكافر والبشر يف السماوات واألرض من املالئكة 

أن حيمد اهللا هذا معىن  مبعىن أن حاله تستوجب ملن تأمله حيمد اهللا ؟ فاجلواب بلسان املقال ال وبلسان احلال نعم
ه إن هذا حيمد بلسان احلال أو يسبح بلسان احلال يعين أن حاله من تأملها عرف ا ما يستحقه اهللا تعاىل قول

معطوف على قوله حني متسون يعين وسبحوا اهللا عشيا والعشي من  من احلمد والتنزيه وقوله وعشيا متعلق و
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  يف املسيء يف صالته قال أيب هريرةالزوال إىل غروب الشمس ويف حديث 

وعشيا عطف على حني وفيه صالة العصر وحني  - وسلم إحدى صاليت العشي وعشيا قال املؤلف رمحه اهللا :
تظهرون تبكرون يف الظهرية وفيه صالة الظهر وحني تظهرون معطوفة على قوله حني متسون وال على قوله وعشيا 

قاعدة يف املعطوفات أن يكون العطف على أول واحد ألنه هو احملل الذي سبق لنا أن ال ه؟ على حني متسون ألن
ام زيد وبكر وعمرو فإن عمرا معطوف على زيد نعم فيكون العطف على األول فإذا قلت قوقع عليه عمل العامل 

) هذه األوقات اخلمس هي أبسط ما ذكره اهللا تعاىل (( وحين تظهرون يخرج الحي من الميت )أي نعم قال 

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن (( القرآن يف أوقات الصلوات وذكرها جمملة يف قوله يف

   ففي هذه اآلية أقم الصالة لدلوك الشمس يعين وقت دلوك الشمس ألن الالم للتوقيت مثل )) الفجر

ل ما هو غسق الليل ؟ أي وقت استقبال عدن فلدلوك الشمس لزواهلا إىل غسق اللي )) طلقوهن لعدتهنف(( 
شدة ظلمته وذلك عند انتصافه يعين أشد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف ألن نصف الليل هو أبعد ما تكون 

صلوات الظهر  ن زوال الشمس إىل غسق الليل أربعهذا م هالشمس عن سطح األرض إىل غسق الليل يدخل في
ملراد به صالة الصبح وفصله عما قبله يدل على أن وقت والعصر واملغرب والعشاء مث قال وقرآن الفجر ففصله وا

الذي دلت عليه السنة أيضا ومن قال أنه ينتهي بطلوع الفجر فال دليل له هو العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا 
العشاء ؟ هل قول من يقول صالة وهذه املسألة ينبين عليها ما لو طهرت املرأة يف نصف الليل الثاين هل يلزمها 

أيضا وعلى القول الراجح ال تلزمها صالة العشاء  املغربوقت ميتد إىل طلوع الفجر يلزمها العشاء وكذلك إن ال
والطائر  النطفةكاإلنسان من ) (( يخرج الحي من الميت )  ألن صالة العشاء إىل نصف الليل وحني تظهرون

كاإلنسان   -من امليت يقول املؤلف :النطفة والبيضة من احلي إىل آخره خيرج احلي و من البيضة وخيرج امليت 
والطري من النطفة والبيضة فهمتم النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة وكذلك البيضة لكنها يف الواقع النطفة ما هي 

فجعله وأدا والوأد ال  ( هو الوأد الخفي )حني سؤل عن العزل قال  النيب صلى اهللا عليه وسلمميتة فقد قال 
وانات املنوية حية لكنها ال ترى هذه النطفة البسيطة اليت ليست بشيء يقولون واهللا أعلم يكون إال للحي فاحلي

هي مبالغة أو ال يقولون فيها مخسة ماليني أو أكثر من احليوانات املنوية هذا الذي بسيطة ما هي شيء إذن هل 
 )) احلي من امليت(( لك وقوله فنقول إنه باعتبار ما يرى  ويظهر فيها هي ميتة لكن باعتبار احلقيقة ليست كذ

((    هل املراد احلياة احلسية أو املعنوية ؟ األمران حقيقة أن املراد األمران فإن الكافر ميت باملعىن قال اهللا تعاىل 
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 ((    تعاىل) يعين هؤالء الكفار يف منزلة األموات واملؤمن حي والسيما العامل قال اهللا فإنك ال تسمع الموتى )

ن ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك أو من كا

روحا فدل هذا على أن من عمل به فهو حي فاآلية  ايش ومسى اهللا القرآن )) زين للكافرين ما كانوا يعملون
  أعم مما قال املؤلف وإن كان سياقها يقتضي أن املراد ا باألوىل احلياة احلسية .

  .....: الطالب
  الطني فاإلنسان أوله طني  نسف : ميكن الشيخ

   ....: لطالبا
ننفي  ما لة احلي من امليت البيضةطيب هذه ما هي مشكلة امليت من احلي ما هي مشكلة ولكن املشك: الشيخ

  ألين ما عندي فيها علم ال أنفي أن يكون فيها حياة يف بعض األجزاء اليت يستوي فيها اخللق .
   .....: الطالب
  : إذن معناها أن يكون فيها حياة  الشيخ

  .... : الطالب

أي يدفئها حييي   بعد موا وحييي األرض "بالنبات " )) (( ويخرج الميت من الحيسبحان اهللا طيب : الشيخ
األرض بعد موا مبا أنزل اهللا عليها من املطر وال أحد يستطيع أن يفعل ذلك إال اهللا عز وجل هذه األرض 
اهلامدة اليابسة مبا فيها من خضرة ينزل اهللا عليها املاء فتصبح األرض خمضرة بأمر اهللا عز وجل لو اجتمع اخلالئق  

ا استطاعوا وال حيدثون وال أدىن حشيشة من هذه احلشائش ولكن اهللا تعاىل بقدرته كلها على أن يفعلوا ذلك م
  .يفعل ذلك نعم 

   بعض احلشرات خترج من ثياب وطعام وحنوها املتولد: الطالب
  الشيخ :املتولد ايه نعم 

   .....مثال النبات خترج من اللواقحالطالب :
واضح حي من ميت ألن املتولد يأخذ من العفونات حال نعم املتولد  كلحياة بال إدراك على  : الشيخ

القبور وكذلك الكاف  ) وكذلك اإلخراج خترجون من(( ويحيي األرض بعد موتها )والقاذورات وهو حي قال 
اإلخراج خترجون وجيوز أن تكون هنا حرف جر يعين وكهذا اإلخراج  عين ومثل هذايمبعىن مثل حرف جر اسم 

اإلخراج خترجون تكون مفعوال مطلقا وعلى القول  مثل ذلكلقا على األول تكون خترجون وال تكون مفعوال مط
وباء اسم إشارة يف مبين على السكون يف حمل جر أي وكهذا اإلخراج خترجون نعم الثاين يكون الكاف حرف جر 

ن األرض طيب وقوله خترجون من القبور ظاهر اآلية الكرمية أن خروج الناس من القبور يشبه خروج النبات م
وخروج النبات من األرض يكون بنزول املطر عليها فيكون يف هذه اآلية إشارة إىل ما ورد يف احلديث من أن اهللا 
تعاىل ميطر على القبور مطرا غليظا كمين الرجال أربعني يوما تنبت منه األجساد يف القبور مث بعد ذلك خترج إذا 

لكن جمموعها يقضي بأا أحاديث حسنة وظاهر ها مقال ردت فيه أحاديث يف إسنادنفخ يف الصور وهذا و 
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فيها رجون فرجون وللمفعول ختُ ختَ القرآن أيضا يشري إليها وقوله خترجون بالبناء للفاعل واملفعول البناء للفاعل مثل 
  قراءتان سبعيتان أو إحدامها شاذة ؟ 

  سبعيتان الطالب :
  رأ نعم .ه إذا أتى بقراءة شاذة يقول وقُ ألن من عادة املؤلف رمحه اهللا أنالشيخ :سبعيتان 

   اللي يف املصحف: الطالب
  رجون:اللي يف املصحف ختُ  الشيخ

  :واللي يف غري املصحف  الطالب
  :التفسري الشيخ

  :نعم  الطالب
  بالبناء للفاعل واملفعول  :عندي أنا ُخترجون اللي يف األصل  الشيخ

   َخترجون:هنا ذكر ُخترجون وما ذكر  الطالب
  :ما ذكر قراءة  لشيخا

  : ال ما ذكر قراءة  الطالب
  عجيب ألنه موجودة عندي يف موجودة عندكم يف ابن كثري : الشيخ

  :موجودة  الطالب
قال ومن آياته تعاىل الدالة على قدرته من آياته من حرف  ....:موجودة عندكم يف بناء الفاعل واملفعول  الشيخ

واآليات مجع آية وهي يف اللغة العالمة البينة الواضحة آياته يقول املؤلف جر ومعناها التبعيض يعين بعض آياته 
الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب أن وما دخلت عليه يف تنوين املصدر مبتدأ مؤخر يعين خلقكم أن 

سلة صحيح وأما سل آدمخلقكم من تراب من هذه البتداء الغاية املعىن أن ابتداء اخللق من الرتاب أي أصلكم 
فخلقت من نطفة مث إذا أنتم بشر من دم وحلم تنتشرون يف األرض كنتم ترابا والرتاب ال يتحرك من مكانه  آدم

قد يقول قائل إن  ))ا ثم إذ(( إذا أنتم بشر تنتشرون وقوله  اوال ينتشر وليس فيه حركة مث بعد ذلك تكونون بشر 
دل على املبادرة واملفاجئة واملهلة متناقضان إذ أن املفاجئة تيف هذا ما ظاهره التناقض ألن إذا فجائية ومث للمهلة 

أن املفاجئة بعد املهلة ألنه ليس يف احلال يكون الرتاب بشرا وإمنا تطور ملدة حىت وصل إىل فيجاب عن ذلك ب
يشمل الذرية  أما إذا قلنا املراد به ذريته فاملهلة ظاهرة ألن هذا آدماملراد بالبشر خصوص إن البشرية هذا إذا قلنا 

فإن آدم أن املراد به  قد توحي  )) بشر إذا أنتم(( هلة ظاهرة لكن املفاجئة يف قوله إىل مىت ؟ إىل قيام الساعة فامل

بشر اجلملة هذه مبتدأ وخرب وتنتشرون حال منه ما ))  أنتم إذا(( بشر وذريته انتشرت يف األرض وقوله  آدم
ناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون مجع جنعلها صفة لبشر ؟ صفة لبشر وإذا جعل

لكن املفرد املراد به اجلنس يكون مجع إذا أنتم بشر تنتشرون ، تنتشرون يف أي مكان يقول تنتشرون يف األرض 
ر يف األرض والتوسع وانظر اآلن البش فاالنتشار) (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض )لقوله تعاىل 
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 أمريكايرجع إىل ما سبق يقول ما الذي أوصل أهل  عندماسبحان اهللا العظيم اإلنسانمنتشر يف مجيع أقطار الدنيا 
ال شك أنه يف إحدى القارات  آدموالذي أوصلهم إىل البالد األخرى مع هذه احمليطات العظيمة ألن  أمريكاإىل 

قول ؟ نقول اهللا أعلم قد من علم اجلولوجية على ما ي عندكم فما الذي أوصل بنيه إىل القارات األخرى فيه شيء
  حىت وصلوا إىل هذه البالد نعم . آلن وال نعرفهما زاليكون اهللا يسر هلم يف ذلك الوقت من األنساب ما

  ..الدم علشان نأكل من اخلضروات كوا غذاء .....: الطالب
(( ولقد خلقنا –) )32:29 -مفهومغير  حوار ((  -- الدم هذا صحيح ولكن .....هذا خطأ :  الشيخ

 (() الساللة خلق كل شيء على حسب ما يبني من ساللة من طني هذا آدم اإلنسان من ساللة من طين )

   .آدمهذا بين  )) ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين
  .....: الطالب
   .جنسه باعتباراجلنس جعلناه أي اإلنسان  باعتبار:  الشيخ

   ....: الطالب
يقولون احلني  : هذا ال نستطيع أن حنكم بنفيه وال إثباته يعين جيوز أن نفس اإلنسان هذا فيه مادة ترابية  شيخال

كون خترج منه يهذه الساللة  فال يبعد أن نفس اجلسم اآلن مكون أن اإلنسان فيه رصاص وفيه جري وفيه كذا
لكن اهللا على كل شيء قدير ميق يف هذه املسألة ا شيء وعلم عما عندنأقول ما يبعد احلقيقة فيها هذه املواد 

 وتراب وكل شيء نفس اللي معروف اآلن أن اإلنسان فيه من مجيع معادن األرض فيه رصاص وحناس وجري
  كبطرية كهرباء اهللا أعلم .  لسنا. ...أي نعم  اجلسم حديد

   .....: الطالب
  ركة حتس بضغطة شيء .: ال أحيانا يظهر من اإلنسان هذه الشيء مع بعض احل الشيخ

  .....: الطالب

(( ثم إذا كلها آثار عن السلف قال   النيب صلى اهللا عليه وسلم: اهللا أعلم ما فيه أحاديث صحيحة عن  الشيخ

  فخلقت آدم) ختلقت حواء من ضلع (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) ) أنتم بشر تنتشرون )
  ....: الطالب
يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أنفسكم أي ذواتكم على رأي املؤلف  فأن املؤل طيب املعىن:الشيخ 

فاملراد بالنفس هنا الذات وقوله أن خلق لكم الالم لالختصاص وليست للملك ألن اإلنسان ال ميلك زوجته 
ختتص به وهلذا  وحيتمل أن تكون للتعليل أي خلق ألجلكم لكن املعىن أبلغ يف اإلنعام حيث إن كل إنسان زوجته

ال جيوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل يف آن واحد خلق لكم من أنفسكم املؤلف مشى على أن املراد بالنفس 
الذات وأن من للتبعيض يعين أن نفس هذه الزوجة من نفس اإلنسان جزء منه وهلذا قال فسره خبلق حواء من 

قرره املؤلف أن املراد بالنفس الذات وحيتمل أن املراد  وسائر النساء من نطف الرجال والنساء هذا ما آدمضلع 
    ) يعين من جنسكم ويؤيد هذا املعىن قولهرسول من أنفسكم ) جاءكم(( لقد بالنفس اجلنس كما اهللا تعاىل 
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) فإن اإلنسان يسكن إىل بين جنسه دون غريهم لو كانت املرأة ختالف الرجل وليست من (( لتسكنوا إليها )
من جنسه ألجل أن سبحانه وتعاىل يف ذلك مشكلة وال ميكنه أن يسكن إليها هلذا جعلها اهللا  جنسه لكان

سكن إليها والالم يف قوله لتسكنوا الالم للتعليل يعين ألجل أن تسكنوا وهي معللة لقوله من أنفسكم وقوله ت
   ؟ فوهاتعل وتألفوها كذا وال أي

  :وتألفوها  الطالب
املعىن تستقروا وتطمئنوا هلا السكىن يف البلد الستقراره فيها فومنه  االستقرارمعناه  السكونوتألفوها  : الشيخ

وتألفوها كما قال املؤلف وجعل بينكم مجيعا مودة ورمحة إن يف ذلك املذكور آليات لقوم يتفكرون يف صنع اهللا 
كن كالم املؤلف وجعل بينكم ؟ هو الظاهر ول امجيعالناس وجعل بينكم مجيعا يعين بني الزوج وزوجته وال بني 

مجيعا يقتضي العموم ولكن ظاهر السياق خيتص باملرأة وزوجها فإن هذه املرأة األجنبية اليت ال تعرفها وال تعرفك 
من قبل إذا مت العقد بينكما ألقى اهللا تعاىل يف قلوبكما املودة والرمحة قيل إن املودة يف قلب املرأة والرمحة يف قلب 

الذي له السلطان عليها وهي اليت متيل إليه فتكون املودة منها والرمحة منه فيكون الوصفان موزعني  الرجل ألنه هو
على الزوج والزوجة وقيل إن الوصفني لكل من الزوجني يعين أن املودة تكون بني الزوج وزوجته وكذلك الرمحة 

فإن املرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رمحة تكون بني الزوج وزوجته وهذا هو األقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضا 
رمحة األم وهلذا جتدها تالحظه إذا مرض وحتزن إذا حزن وتسر إذا سر وإذا  ا أا مثل لوال أن األم أرحم النساء لقلن

هذه الشك أا رمحة وأما املودة  وأساعدهكانت احلال بينهما جيدة ميكن أن تبيع كل ما متلك من أجل راحته 
وال قوة املودة بني الزوجني ما حصل االتصال بينهما الذي أراده اهللا عز وجل من أجل أن تكمل هذه فظاهرة ول

سبحانه يف صيد اخلاطر لو ال أن اهللا  اجلوزي بنااخلليقة وتنموا ومن أجل هذا جعل اهللا تعاىل املودة والرمحة ذكر 
ج وزوجته من أقبح األمور أن كل واحد منها تعاىل حبكمته قضى أن تبقى هذه اخلليقة لكان االتصال بني الزو 

يكشف عورته لآلخر مث حيصل هذا الشيء الذي قد يكون مستكرها يف أذواق بعض الناس لكن جعل اهللا 
حق لوال أن اهللا جعل  سبحانه وتعاىل هذه املودة بينهما ألجل أن تستقيم األمور وتنموا اخلليقة وهذا صحيح هذا

التصال بني الزوجني وهلذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضها لبعض كارها قل االتصال ملودة ما حصل اهذا األمر ا
للتوكيد  يات ذلك املذكور آليات الالم هذه) إن يف ذلك آل(( إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون )بينهما نعم 

ن في ذلك آليات (( إ) مث قال (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا )وآيات مجع آية وتأمل قوله 

) قد تقول ما هذا التنافر حيث قال يف األول ومن آياته ولكننا نقول ال تنافر يف الواقع أوال أن قوله ومن آياته )
للتبعيض وبعض اآليات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية مث إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 

آيات فيكون يف أصل اخللق آية واحدة لكن يف أوصاف هذا  لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة هذه أربع
  اخللق املتطور آيات نعم .

   .....: الطالب 
  : هذا خالف الظاهر ألن الظاهر أما مقرتنان املودة والرمحة مقرتنان . الشيخ
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  : املودة والرمحة موجودان بعد العقد أو بعد االتصال أم بعد املعاينة ؟ الطالب
جل واملرأة يف الواقع ما املودة فالظاهر أا تكون من قبل بني الر ما جيري بني الزوجني أإىل  عترج:هذه  الشيخ
  خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي فما املراد باحلي وامليت ؟  .....

  امليت الذي ال روح واحلي الذي فيه روح : الطالب
  : مثاله . الشيخ

  ل النطفة خترج خيرج منها احلي  مثاله على رأى املؤلف مث:  الطالب
  ؟ احلسية واملعنوية عثمان: طيب هل يشمل هذا احليوانات  الشيخ

  نعم يشمل احلياة احلسية واملعنوية: الطالب
  ؟ ويش املعنوية:  الشيخ

  الكافر خيرج منه املسلم أو بالعكس : الطالب
  ؟ أو السياق ظاهر اآلية: الكافر خيرج منه املسلم أو بالعكس طيب أيهما أقرب إىل  الشيخ

  ظاهرة حسية:  الطالب
  ؟ اإعرا(( وكذلك ُخترجون )) عبدالرمحن : قوله تعاىل  الشيخ

   ....: الطالب
 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ((: نعم خيرج النبات من األرض قوله تعاىل  الشيخ

  ب ؟؟كيف خلق اإلنسان من ترا ....قيل يا رشيد ))
   .نطفة من آدممن تراب وذرية وآدم  آدمخلق :  الطالب
  ؟))  أنتم إذا(( ايش معىن قوله  نعم:  الشيخ

  : إذا فجائية  الطالب

  ايش معىن من أنفسكم ؟ (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ): إذا فجائية طيب قوله تعاىل  الشيخ
   يعين من ذواتكم:  الطالب
  مثل ايش ؟  : يعين من ذواتكم الشيخ

  ....: الطالب
   .ن أنفسكم أزواجام ....: الشيخ


